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 ในโครงงานน้ีทางผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายพฒันาโปรแกรมให้ออกแบบ

ระบบงานขายประกนันอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยั โดยผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลงานขาย

ประกนันอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยัเพื่อใชส้ าหรับการออกแบบระบบ โดยการศึกษาจากระบบเดิม

พบว่าการให้บริการแบบเดิมนั้นพนกังานจะเป็นส่ือกลางในการติดต่อกบับริษทัประกนัภยัต่าง ๆ 

เพื่อแจง้ท ากรมธรรมใ์ห้กบัตวัแทน โดยการแจง้งานนั้นจะตอ้งผา่นทางอีเมล์เป็นหลกัเน่ืองจากตอ้ง

มีการใชเ้อกสารส าคญัประกอบการพิจารณารับประกนัภยั อีกทั้งทางพนกังานรับประกนัภยันั้นตอ้ง

คอยตรวจสอบเอกสารการแจง้งานจากตวัแทนเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครบสมบูรณ์หรือถูกตอ้งถึงจะ

สามารถแจง้งานหรือเช็คเบ้ียประกนัภยักบัทางบริษทัท่ีรับประกนัภยัได ้ ดงันั้นจึงออกแบบระบบ
ประกนัวินาศภยันอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยัข้ึน โดยใช้เคร่ืองมือยูเอ็มแอลในการออกแบบระบบ

เพื่อใชส้ าหรับการอธิบายระบบงานต่าง ๆ โดยการออกแบบระบบนอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยัจะ

ออกแบบให้ตวัแทนสามารถแจง้งานผ่านทางระบบงานขายประกนันอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยั 

โดยตวัแทนสามารถแจง้เช็คเบ้ียประกนัภยัผา่นทางระบบไดโ้ดยไม่ตอ้งรอตรวจสอบขอ้มูลจากทาง

บริษทัท่ีรับประกนัภยัอีกทั้งยงัออกแบบให้ตวัแทนสามารถเลือกบริษทัท่ีคาดหวงัเพื่อเปรียบเทียบ

ราคาของสินคา้นอนมอเตอร์ประเภทอคัคีภยัได ้นอกจากน้ียงัออกแบบให้ตวัแทนแจง้งานผา่นทาง

ระบบโดยให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีทางบริษทัรับประกนัภยัตอ้งการผ่านทางระบบงานขายประกนั

นอนมอเตอร์เพื่อให้ข้อมูลเกิดความครบถ้วนในการพิจารณารับประกันภัยจากทางบริษัทรับ

ประกนัภยั โดยผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบของทางผูจ้ดัท านั้นสามารถสร้างไดอะแกรม 

เช่น ยูสเคสไดอะแกรม โดเมนไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม เป็นตน้ เพื่อใช้ส าหรับการพฒันา

โปรแกรมงานขายประกนัประเภทอคัคีภยัขององค์กร และสามารถให้นกัพฒันาซอฟต์แวร์น าไป

พฒันาโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรับงานขายประกนัภยัต่อไป 

ค าส าคญั : ระบบประกนัภยัประเภทนอนมอเตอร์/ระบบประกนัภยัประเภทอคัคีภยั 
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Abstract 
 

This project is in any way authorized by the chief development program to design and 
analysis non-motor insurance category fire insurance system. Studies of non-motor fire insurance 
selling are brought to analysis and design the project. The study from the previous system is 
found that in the previous system, organization employees need to contact with various insurance 
companies to inform their policies to their sell representatives. Theses job are done mainly via e-
mail systems. Because the job needs to send many important documents for making consideration 
at the insurance company, and in addition, the operator employee must verify and monitor many 
insurance documents requesting from the agency (sell representative) to be in correct and 
complete condition before sending them to the insurance company, thus, the system is designed to 
solve this scenarios.  The project is used the UML to analysis and design the system. For system 
designing, the agencies can notify their jobs via a new insurance selling system, and they also can 
check insurance premium from many insurance companies via the new system.  In this way the 
agencies can choose expected insurance companies to give information to users, who want to buy 
insurance, for comparing without waiting from insurance companies.  In the new system the 
agency can send documents via the system in reducing error and making sending documents 
completely. The results from analysis and design of the system are diagrams; use case diagram, 
domain diagram, and class diagram, etc., which can be used for developer to build a non-motor 
insurance selling program in the future. 
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